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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DOS INSTITUTOS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIAS 

MUNICIPAIS (RPPS EM ATIVIDADE) 
 

 
Emitente: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI – Vargem Alta - ES  

Unidade Gestora: IPREVA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA 

Gestor responsável: LORAINE FARDIN ZAVARISE 

Exercício: 2020 

 
1- RELATÓRIO 

 
1.1- Introdução 

 
Durante o exercício de 2020 o cargo de Controlador Geral foi ocupado por Claudio 

Fiorio, o qual foi exonerado através do Decreto nº 4309, publicado em 30/12/2020, 

sendo este, o responsável para tal período. 

 

Em 20/01/2021 foi publicado o decreto n. 4405, que nomeou Controladora Geral 

Daniela Aparecida Balbino Ferraço. 

 

Tendo em vista a recente nomeação desta Controladora Geral, essa Unidade de 

Controle Interno não realizou todos procedimentos de controle, referente ao exercício 

financeiro de 2020, sendo que a partir de levantamento das informações fornecidas 

pela Unidade Gestora, dentro das possibilidades alguns itens foram alvo de análise. 

 

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os 

procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, 

emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo. 

 

1. Itens de abordagem prioritária: 
 

1.1 Gestão fiscal, financeira e orçamentária 

Código 
Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados
1 

Base legal Procedimento 
Universo do 

Ponto de 
Controle

2 

Amostra 
Seleciona

da
3 

                                                 
1
  

 

Pode ser listado em anexos 
2
  Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado. 

3
  Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra. 



1.1.2. 
Despesa – 
realização sem 
prévio empenho 

Relatório Listagem de 
pagamentos/empenhos / 
Balancete Analítico da 
Despesa 

Lei 4.320/1964, 
art. 60. 

Avaliar se foram 
realizadas despesas sem 
emissão de prévio 
empenho. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2 Gestão previdenciária 

Código 
Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Seleciona

da 

1.2.1 

Registro por 
competência - 
despesas 
previdenciárias 
patronais 

BALVER (O IPREVA NÃO 
TEM DESPESAS 
PREVIDÊNCIÁRIAS 
PATRONAIS COM O RPPS) 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Verificar se foram 
realizados os registros 
contábeis orçamentários e 
patrimoniais, das 
despesas com obrigações 
previdenciárias, 
decorrente dos encargos 
patronais da entidade 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares, 
observando o regime de 
competência. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.2. 

Pagamento das 
obrigações 
previdenciárias 
- parte patronal 

DEMCPA e BALVER 
(RELATÓRIO DE 
PAGAMENTO FORA  DA  
ORDEM CRONOLÓGICA) 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Verificar se houve o 
pagamento tempestivo 
das contribuições 
previdenciárias 
decorrentes dos encargos 
patronais da entidade, 
referentes às alíquotas 
normais e suplementares. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.3. 

Registro por 
competência – 
multas e juros 
por atraso de 
pagamento 

BALVER/ 
DEMREC/DELQUIT 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9.717/1998, 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Verificar se houve o 
registro por competência 
das despesas 
orçamentárias e das 
Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPD) com 
multa e juros decorrentes 
do atraso no pagamento 
das obrigações 
previdenciárias. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.4. 

Retenção/Repa
sse das 
contribuições 
previdenciárias 
parte servidor 

Relatório de Pagamentos 
DEMCSE e BALVER 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9717/1998 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 

Verificar se houve a 
retenção das 
contribuições 
previdenciárias dos 
servidores e o seu 
respectivo repasse 
tempestivo ao regime de 
previdência. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.5. 
Parcelamento 
de débitos 
previdenciários 

DELQUIT 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9717/1998 
art. 1º. 
Lei 8.212/1991 
Lei Local 
Regime de 
competência 

Verificar se os 
parcelamentos de débitos 
previdenciários: a) estão 
sendo registrados como 
passivo da entidade; b) 
estão sendo registrados 
como ativo a receber no 
RPPS; c) se seu saldo 
total está sendo corrigido 
mensalmente, por índice 
oficial e registrado como 
passivo no ente devedor e 
como ativo no RPPS; d) 
se estão sendo 
registrados mensalmente 
os juros incidentes sobre 
o saldo devedor no ente 
devedor e como ativo no 
RPPS; e) se as parcelas 
estão sendo pagas 
tempestivamente. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.6 
Parcelamento 
de débitos 
previdenciários 

DEMVAP 
DEMCSE 
 

CF/88, art. 40.  
LRF, art. 69. 
Lei 9717/1998 
art. 1º.  
Regime de 
Competência 

Verificar se o RPPS está 
registrando por 
competência (Variação 
Patrimonial Aumentativa) 
as receitas de 
contribuições 
previdenciárias, parte 
patronal, parte do 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 



servidor, dos inativos e 
pensionistas e as 
decorrentes do plano de 
amortização 

1.2.7 

Registro por 
competência – 
multas e juros 
por atraso no 
pagamento 

BALVER/ Listagem de 
Pagamento 

CF/88, art. 40. 
LRF, art. 69. 
Lei 9717/1998 
art. 1º. 
Regime de 
Competência 

Verificar no RPPS se 
houve o registro por 
competência decorrente 
da receitas/VPA (Variação 
Patrimonial Aumentativa) 
com multas e juros 
decorrentes do atraso no 
pagamento das 
obrigações 
previdenciárias. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.8. 

Medidas de 
Cobrança 
Créditos 
Previdenciários 
a Receber e 
Parcelamentos 
a Receber 

Relatório de Pagamentos LRF 

Avaliar se as obrigações 
previdenciárias não 
recolhidas pelas unidades 
gestoras, foram objeto de 
medidas de cobrança 
para a exigência das 
obrigações não 
adimplidas pelo gestor do 
RPPS e pelo Controle 
Interno. 

 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.9 
Despesa 
Administrativa 

BALORC 
DEMDAD 

Lei 9717/98, art. 
6, VIII; 
Portaria 
403/2008, art. 
15. 
Lei Local:  
Lei Municipal nº 
032/1992 
Lei Municipal nº 
1001/2017 

Verificar se o valor 
empenhado no exercício 
com despesa 
administrativa do RPPS 
está dentro do limite 
fixado em lei. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.10 

Disponibilidade
s financeiras - 
contas 
específicas 

EXTBAN/FLUXO DE CAIXA 
LC 101/2000, 
art. 43, § 1º 

Avaliar se as 
disponibilidades 
financeiras do regime 
próprio de previdência 
social foram depositadas 
em contas específicas e 
distintas do ente público 
mantenedor. Havendo 
criação de fundos 
específicos, avaliar se os 
recursos estão sendo 
mantidos e aplicados em 
seus respectivos fundos. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.11 

Disponibilidade
s financeiras – 
Limites e 
condições de 
proteção e 
prudência nas 
aplicações 

Atas Comitê de 
Investimento /RELGES 

LC 101/2000, 
art. 43, § 1º. c/c 
Lei nº 
9.717/1998, art. 
6, inciso IV. c/c 
Resolução CMN 
nº 3.922/2010. 

Avaliar se as aplicações 
financeiras dos recursos 
depositados nas contas 
específicas dos fundos de 
previdência observaram 
os limites e condições de 
proteção e prudência 
financeira de mercado e, 
em especial, seguindo as 
determinações do 
Conselho Monetário 
Nacional. 

Atas do 

Comitê de 

Investimento 

Atas do 

Comitê de 

Investimento 

1.2.12 
Disponibilidade
s financeiras – 
vedações 

EXTBAN/RELGES 
LC 101/2000, 
art. 43, § 2º 

Avaliar se as vedações 
especificadas no § 2º, do 
artigo 43, da LRF, foram 
observadas, quando da 
aplicação das 
disponibilidades 
financeiras do regime 
próprio de previdência. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.13 
Equilíbrio 
Financeiro e 
Atuarial 

 
DELQUIT/RELGES 

CF/88, art. 40.  
LRF, art. 69.  
Lei 9717/1998 
art. 1º 

Verificar a manutenção do 
equilíbrio financeiro e 
atuarial no ente que 
instituir ou mantiver RPPS 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.14 

Equilíbrio 
financeiro e 
atuarial – Plano 
de 

DECATU 
NOTATU 
PARATU 
PROATU 

CF/88, art. 40.  
LRF, art. 69.  
Lei 9717/1998 
art. 1º 

Avaliar, nos institutos 
próprios de previdência 
social onde for verificado 
desequilíbrio financeiro e 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 



Equacionament
o 

BALATU 
SUSTEN 
RELGES 

atuarial, se estão sendo 
instituídas medidas com 
vistas ao reequilíbrio do 
regime próprio de 
previdência 

1.2.15 

Escrituração 
Contábil - 
Registro das 
provisões 
matemáticas 
previdenciárias 

BALPAT/BALATU 

LC 101/2000, 
art. 69; Lei 
4.320/1964, art. 
100. Lei 
9.717/98, art. 1º. 
Norma Brasileira 
de Contabilidade 
NBC TSP-EC, 
MCASP, Portaria 
MPS 403/2008, 
art. 17 e demais 
correlatas. 

Avaliar se o RPPS realiza 
escrituração contábil 
obedecendo as normas 
de contabilidade e atuária 
que preservem seu 
equilíbrio financeiro e 
atuarial, em especial ao 
registro das provisões 
matemáticas 
previdenciárias. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.16 
Escrituração 
Contábil 

BALPAT 
BALFIN 
BALORC 

Normas 
Brasileiras de 
Contabilidade e 
MCASP 

Avaliar se os registros e 
as demonstrações 
contábeis foram 
realizados de acordo as 
normas brasileiras de 
contabilidade aplicadas ao 
setor público e o Manual 
de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.17 
Conciliação de 
contas 

DELQUIT 
BALPAT 

IN 
regulamentador 
a da remessa de 
prestação de 
contas 

Consistência do saldo 
devedor da declaração de 
quitação (DELQUIT) com 
o registro de créditos 
previdenciário a receber 
(BALPAT) 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.18 
Conciliação de 
contas 

DELQUIT 
DEMREC 
BALVER 

IN 
regulamentador 
a da remessa de 
prestação de 
contas 

Consistência do saldo 
devedor da declaração de 
quitação (DELQUIT) com 
a diferença das 
contribuições devidas e 
recebidas pelo RPPS 
(DEMREC) 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.2.19 
Conciliação de 
contas 

BALATU  
BALVER 

IN 
regulamentador 
a da remessa de 
prestação de 
contas 

Consistência do balanço 
atuarial (BALATU) com o 
registro de provisões 
matemáticas 
previdenciárias (BALVER) 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.3 Gestão patrimonial 

Código 
Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Seleciona

da 

1.3.1. 

Bens em 
estoque, 
móveis, imóveis 
e intangíveis – 
registro contábil 
compatibilidade 
com inventário. 

INVALM 
INVMOV 
INVIMO 
TERALM 
TERMOV 
TERIMO 
TERINT  
DEMVAP BALPAT 

CRFB/88, art. 
37, caput c/c Lei 
4.320/1964, arts. 
94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações contábeis 
evidenciam a 
integralidade dos bens em 
estoque, móveis, imóveis 
e intangíveis em 
compatibilidade com os 
inventários anuais, bem 
como, as variações 
decorrentes de 
depreciação, amortização 
ou exaustão, e as devidas 
reavaliações. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.3.2. 

Bens móveis, 
imóveis e 
intangíveis – 
Registro e 
controle 

INVALM 
INVMOV 
INVIMO 
TERINT 

Lei 4.320/1964, 
art. 94. 

Avaliar se os registros 
analíticos de bens de 
caráter permanente estão 
sendo realizados 
contendo informações 
necessárias e suficientes 
para sua caracterização e 
se existe a indicação, na 
estrutura administrativa do 
órgão, de agente(s) 
responsável(is) por sua 
guarda e administração. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.3.3. Disponibilidade EXTBAN/RELGES LC 101/2000, Avaliar se as Relatório Relatório 



s financeiras – 
depósito e 
aplicação 

art. 43 c/c § 3º, 
do artigo 164 da 
CRFB/88. 

disponibilidades 
financeiras foram 
depositadas em 
instituições financeiras 
oficiais. 

anual anual 

1.3.4. 

Disponibilidade
s financeiras – 
depósito e 
aplicação 

EXTBAN 
TVDISP  
BALPAT 
BALVER 

Lei 4.320/1964, 
arts. 94 a 96. 

Avaliar se as 
demonstrações contábeis 
evidenciam a 
integralidade dos valores 
depositados em contas 
correntes e aplicações 
financeiras confrontando 
os valores registrados 
com os extratos bancários 
no final do exercício. 

Relatório 

anual 

Relatório 

anual 

1.5 Demais atos de gestão 

Código 
Objeto/Ponto 
de controle 

Processos 
Administrativos 

analisados 
Base legal Procedimento 

Universo do 
Ponto de 
Controle 

Amostra 
Seleciona

da 

 

 

1.5.1 

Documentos 
integrantes da 
PCA –
compatibilidad
e com o 
normativo do 
TCE 

DOCSPCA 
IN 

regulamentador
a da remessa 

de prestação de 
contas 

Avaliar de os 
documentos integrantes 

da PCA estão em 
conformidade com o 
requerido no anexo 

correspondente da IN 
regulamentadora da 

remessa de prestação 
de contas. 

BALATU 

BALEXOD 

BALEXOR 

BALFIN 

BALGAPE 

BALORC 

BALPAT 

BALVER - ANUAL 

BASECD 

COMINV 

CRIA 

CRONOS 

DECAMO 

DECATU 

DELATU 

DELQUIT 

DEMAAT 

DEMCSE 

DEMDAD 

DEMDFLT 

DEMDIFD 

DEMFCA 

DEMPOL 

DEMRAP 

DEMREC 

DEMVAP 

DOCSPAR 

DOCSPCA 

DURPASS 

ESTATIS 

EXTBAN 

HIPOTES 

INVALM 

INVIMO 

INVINT 

INVMOV 

BALATU 

BALEXOD 

BALEXOR 

BALFIN 

BALGAPE 

BALORC 

BALPAT 

BALVER - ANUAL 

BASECD 

COMINV 

CRIA 

CRONOS 

DECAMO 

DECATU 

DELATU 

DELQUIT 

DEMAAT 

DEMCSE 

DEMDAD 

DEMDFLT 

DEMDIFD 

DEMFCA 

DEMPOL 

DEMRAP 

DEMREC 

DEMVAP 

DOCSPAR 

DOCSPCA 

DURPASS 

ESTATIS 

EXTBAN 

HIPOTES 

INVALM 

INVIMO 

INVINT 

INVMOV 



JUSTCRO 

NOTAEXP 

NOTATU 

PARATU 

PARFIS 

PROATU 

PROEXE 

RELACI 

RELCENS 

RELCUST 

RELGES 

RELPAD 

RELPAR 

RELPOL 

RELRENT 

RELUCI 

ROLRES 

SUSTEN 

TERALM 

TERIMO 

TERINT 

TERMOV 

TVDISP 
 

JUSTCRO 

NOTAEXP 

NOTATU 

PARATU 

PARFIS 

PROATU 

PROEXE 

RELACI 

RELCENS 

RELCUST 

RELGES 

RELPAD 

RELPAR 

RELPOL 

RELRENT 

RELUCI 

ROLRES 

SUSTEN 

TERALM 

TERIMO 

TERINT 

TERMOV 

TVDISP 
 

 
1.2. Constatações e proposições 
 

Segundo informações colhidas junto ao IPREVA, é realizado o recadastramento anual 

dos aposentados e pensionistas, com atualização de todos os dados cadastrais 

necessários para manutenção de base de dados adequada por meio de “prova de 

vida”. 

 
2. PARECER DO CONTROLE INTERNO 

 
Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade da Sra. 

Loraine Fardin Zavarise, diretora do IPREVA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Exercício de 2020. 

 

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, 

elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas encontra-se 

REGULAR. 

 

     Ressalva: 

Ressalvamos que nossa opinião sobre as demonstrações contábeis, se restringem à 



composição das presentes, não se constituindo em juízo de valor quanto à adequação 

dos registros contábeis, em face da ausência de habilitação profissional/competência 

técnica desta Controladora que subscreve o presente parecer, tendo em vista sua 

formação acadêmica ser em Direito, devidamente inscrita na OAB. 

 

Vargem Alta/ES, 19 de março de 2021. 

 

 
 

DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO 
CONTROLADORA GERAL 

DECRETO 4405/2021 
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